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 " جلنة القدس"مقتطفات من النص الرسمي للبيان الصادر عن اجتماع 
    13يف دورتها الـ 

 
  16/10/1990الرباط، 

  

وجلنة القدس، إذ تتابع بإنشغال كبير تطورات األوضاع املأساوية يف األراضي "..   
  :بما فيها القدس الشريف، فإنها احملتلة،

ها ضد الشعب الفلسطيني األعزل يف حرم القدس الشريف تتدين إسرائيل للمذبحة التي اقترف: أوالً
مستهترة بقدسية هذه األماكن، . 1990أكتوبر  8هــ املوافق  1411ربيع األول  17يوم االثنين 

  .وبمشاعر ما يزيد عن مليار مسلم يف العامل

العنصرية والوحشية ضد الشعب الفلسطيني ين إسرائيل الستمرارها يف ممارساتها تد: ثانياً
األعزل، ويف تنفيذ خمططها االستيطاين يف القدس، ويف سائر األراضي الفلسطينية احملتلة، بما يف 

  .ذلك إقامة مستوطنات جديدة إلسكان اليهود السوفيات املهاجرين إىل إسرائيل

التقدير إىل الشعب الفلسطيني اجملاهد الستمراره يف التضحية دفاعاً عن تتوجه بالتحية و: ثالثاً
وتدعو الدول اإلسالمية إىل املزيد من مساندة نضال الشعب الفلسطيني ودعم . أرضه ومقدساته

  .انتفاضته املباركة تعزيزاً لقدرته على الصمود ومقاومة االحتالل وحماية املقدسات االسالمية

قديرها الفائق لكل الدول التي أدانت املذبحة التي اقترفتها إسرائيل يف احلرم تعرب عن ت: رابعاً
إلدانته تلك املذبحة، واستنكاره لوضعية احليف والظلم  االشريف، كما تنوّه بموقف قداسة الباب

  .املأساوية التي تعيشها مدينة القدس التي حتظى بإجالل أتباع الديانات السماوية الثالث

تؤكد أن القدس جزء ال يتجزأ من األراضي الفلسطينية احملتلة وأنها عاصمة دولة : خامساً
اللذان ) 1980( 478و 476وتذكر بقرارات جملس األمن وعلى اخلصوص القراران . فلسطين

الذي يعتبر القدس عاصمة موحدة إلسرائيل باطل والغ ) القانون األساسي إلسرائيل(يؤكدان أن 
التشريعية واإلدارية التي غيرت أو ترمي إىل تغيير هوية مدينة القدس  جراءاتواإلوأن كل التدابير 

  .الشريف ووضعها القانوين هي إجراءات الغية وباطلة ويجب العمل على إنهائها فوراً

                                                            

 9، )21/10/1990( 817فلسطين الثورة، نيقوسيا، ع  :املصدر.  
   16/10/1990و 15يف الرباط يومي " القدسنة جل"اجتمعت.  
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املتعلقة بحماية األشخاص املدنيين يف وقت احلرب جنيف الرابعة  اتفاقيةتؤكد أن : سادساً
بما  1967سري على األراضي العربية التي حتتلها إسرائيل منذ ت 1949غشت  12املؤرخة يف 

  .يف ذلك القدس

تناشد اجملتمع الدويل مساندة الشعب الفلسطيني من أجل استعادة حقوقه الوطنية الثابتة، : سابعاً
دولته املستقلة على أرضه  ةوحقه يف تقرير مصيره ويف إقامبما فيها حقه يف العودة إىل وطنه، 

  .القدس، بقيادة ممثله الشرعي والوحيد، منظمة التحرير الفلسطينية وعاصمتها

الذي  672السافر جمللس األمن وللمجتمع الدويل ورفضها القرار  لتدين بقوة حتدي إسرائي: ثامناً
والقاضي بإيفاد جلنة من طرف األمين العام  ،1990اكتوبر  12اتخذه اجمللس باإلجماع يوم 

. 1990أكتوبر  8ملنظمة األمم املتحدة الستقصاء األوضاع يف القدس الشريف على إثر مذبحة 
طبقاً ملقتضيات الفصل السابع من ميثاق  لوتدعو جملس األمن إىل فرض عقوبات على إسرائي

  .األمم املتحدة

اجلهود حلث جملس األمن على اتخاذ التدابير الكفيلة  ندعو الدول اإلسالمية إىل بذل: تاسعاً
وبتوفير احلماية الضرورية للشعب الفلسطيني واألماكن املقدسة ف املمارسات االسرائيلية ابإيق

  .يف القدس الشريف وباق األراضي احملتلة بما يف ذلك إرسال مراقبين دوليين

جيل باتخاذ اإلجراءات العملية لعقد مؤتمر تدعو الدول األعضاء يف جملس األمن إىل التع: عاشراً
دويل للسالم يف الشرق األوسط برعاية األمم املتحدة، تشارك فيه كل أطراف النزاع العربي 

  .اإلسرائيلي بما فيها منظمة التحرير الفلسطينية والدول اخلمس الدائمة العضوية يف جملس األمن

لشرق األوسط ما مل يتم انسحاب إسرائيل من تؤكد أن السالم لن يستتب يف منطقة ا: حادي عشر
جميع األراضي الفلسطينية والعربية احملتلة، بما فيها القدس الشريف، وحل قضية فلسطين 

وذلك يف إطار تسوية شاملة وعادلة  اإلسرائيلي –باعتبارها القضية املركزية يف الصراع العربي 
  .فيها الدولة الفلسطينية املستقلة ودائمة تضمن األمن والسالم جلميع دول املنطقة بما

بالدول دائمة تلتمس من رئيسها صاحب اجلاللة امللك احلسن الثاين التفضل باالتصال : ثاين عشر
العضوية يف جملس األمن، وبقداسة البابا قصد توفير الدعم الدويل الالزم لوضع حد للممارسات 

  .وسطاإلسرائيلية ولدفع عملية السالم يف منطقة الشرق األ

للعمل على " اليونسكو"تكلف األمن العام ملنظمة املؤتمر االسالمي باالتصال بمنظمة : ثالث عشر
  .تنفيذ قراراتها املتعلقة باحلفاظ على التراث االسالمي يف القدس
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مسيحي بمشاركة الفاتيكان والكنائس  –تؤكد أهمية العمل على عقد لقاء اسالمي : رابع عشر
وغيرها من الكنائس األخرى من أجل احلفاظ على هوية املدينة املقدسة وطابعها الديني  الشرقية،

  ..".والتاريخ ووضعها الديمغرايف 

  



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbeirut@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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